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A Comissão Eleitoral Regional de Pernambuco, reunida em sua 13ª reunião 

extraordinária realizada no dia 04 de setembro de 2020, considerando o disposto na Lei 

5.194/1966 e na Resolução nº 1.114/2020 do Confea; 

           Considerando a solicitação do candidato Adriano Antonio de Lucena, realizada em 31 de 

março de 2020, no ato representado pelo advogado Marcus Alencar, referente à listagem/ata de 

votação dos profissionais que votaram na eleição passada (2017) para os cargos de Presidente 

do Confea, Presidente do Crea-PE e Diretoria Geral e Administrativa da Caixa de Assistência 

dos Profissionais do Crea - PE (Mútua-PE), com as referidas urnas e quantidade de votos; 

            Considerando que a CER-PE respondeu ao requerido encaminhando em 03/04, os mapas 

e a ata final de apuração, referente à eleição 2017;  

            Considerando que em 9 de abril do corrente ano, o candidato supracitado manifestou que 

os documentos enviados pela Comissão Eleitoral Regional não o atenderam em completude, 

sendo do seu interesse que fosse fornecida a  listagem contendo nominalmente a confirmação 

dos eleitores do pleito eleitoral de 2017;  

             Considerando que após consulta realizada junto à assessoria jurídica deste Regional, em 

16/04, a Coordenação da CER-PE respondeu ao requerente de forma negativa, justificando que: 

nos referidos cadernos além dos nomes dos profissionais, constam os números dos CPFs e datas 

de nascimentos dos mesmos; e, que tais documentos não se encontram em formato digital, não 

sendo possível suprimir os dados tutelados pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - 

LGPD, sem comprometer a integridade dos citados cadernos; que por questões de segurança e 

seguindo as orientações dos órgãos superiores de saúde, em relação ao isolamento em 

detrimento a pandemia global do Covid-19, não é adequada a designação de um funcionário do 

Crea-PE para comparecer fisicamente à Sede, com intuito de digitalizar os cadernos de votação 

– eleições 2017; 

            Considerando que em 21/04, o solicitante apresentou pedido de reconsideração ante ao 

indeferimento recebido, acrescentando que, caso não houvesse reversão da decisão anterior da 

CER, que o pedido fosse remetido para a Comissão Eleitoral Federal – CEF; 

            Considerando que não houve acatamento do pedido de reconsideração, sendo a demanda 

em tela remetida à CEF em 23/04;  

           Considerando que em 7 de julho, o requisitante reiterou a mesma demanda, na qual esta 

Comissão o informou em 08/07 que mesmo tendo sido provocada várias vezes, até aquela 

presente data não houve resposta da CEF quanto ao assunto; 
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            Considerando que na mesma ocasião, a CER-PE expressou ao candidato, que conforme 

explicado em manifestações anteriores desta Comissão, a listagem/atas de votação dos 

profissionais que votaram na eleição passada (2017), para os cargos de Presidente do Confea, 

Presidente do Crea-PE e Diretoria Geral e Administrativa da Caixa de Assistência dos 

Profissionais do Crea - PE (Mútua-PE), contêm informações classificadas pela lei como 

sigilosas e por esta razão não poderiam ser disponibilizadas; 

            Considerando que no mesmo momento acima narrado, foi comunicado ao demandante, 

que conforme orientações informais fornecidas pela CEF, poderia ser concedido- lhe o direito 

de vistas dos cadernos de votação de 2017, desde que o requerente esteja acompanhado por 

algum membro desta Comissão, sendo vedado cópias ou registro fotográfico de qualquer 

documento; 

            Considerando que em 1º de setembro, o Sr. Marcus Alencar encaminhou ao e-mail da 

CER a mesma solicitação, a qual foi respondida em 03/09 com o posicionamento dito em 08/07; 

             Considerando que conforme preceitua a Deliberação nº 17/2020 da Comissão Eleitoral 

Federal - CEF, a listagem atualizada de profissionais aptos a votar de que trata o art. 49, da 

Resolução nº 1.114/2019, só poderá abranger tão somente o nome do profissional, a modalidade 

e o endereço eletrônico (e-mail), sendo vedada a disponibilização de quaisquer outros dados, 

tais como endereço residencial e telefone; 

             Considerando que nessa mesma toada, a CEF emitiu ainda a Deliberação nº 135/2020, 

na qual esclarece que a citada listagem não deve ser disponibilizada no site do Crea em 

nenhuma hipótese nem fornecida aos candidatos de forma discriminada por locais de votação, 

devendo as Comissões Eleitorais Regionais se absterem de fornecer dados e/ou informações que 

não estejam previstos na Resolução nº 1.114, de 2019 ou disciplinados pela Comissão Eleitoral 

Federal; 

            Considerando que, ainda que fosse possível suprimir os dados protegidos por sigilo sem 

comprometer a integridade dos documentos, por força da Deliberação nº 135/2020 não seria 

possível a entrega dos documentos na forma solicitada, pois eles estão divididos por local de 

votação; 

           Considerando que o direito à privacidade e ao sigilo dos dados pessoais dos profissionais 

registrados no CREAPE são garantidos pela Constituição Federal, que em seu art. 5º, incisos X 

e XII determinam:  

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação;  

XII – É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer. 

          Considerando que a lei 12.527/2011 (lei de acesso a informação) protege as informações 

de caráter pessoais, vejamos: 
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Art. 6
o
 Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: 

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 

integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. (grifos 

nossos) 

           Considerando ainda, que com o advento da Lei 13.709/2018, que altera a Lei 12.965 de 

2014 (o Marco Civil da Internet), e que estabelece a lei brasileira de proteção e tratamento de 

dados pessoais, fica definido como dado pessoal qualquer informação que identifique 

diretamente ou torne identificável uma pessoa natural; 

           Considerando, por fim, o disposto no Art. 51 da Resolução 1.114/19, no qual assegura 

que os Presidentes dos Creas e do Confea e os Conselheiros Federais representantes dos grupos 

profissionais serão eleitos pelo voto direto e secreto dos profissionais aptos a votar. 

 

Deliberou: 

1. Indeferir o pedido formulado pelo candidato Eng. Civil Adriano Antônio de Lucena, 

autorizando apenas a vista dos cadernos eleitorais do ano de 2017, desde que o 

requerente esteja acompanhado por algum membro desta Comissão, sendo vedado 

copiar, fotografar ou reproduzir os mencionados documentos, por quaisquer outros 

meios.                                                                          

 

                                                                                                 Recife, 04 de setembro de 2020. 

 

Eng. Emanuel Araújo 

Coordenador  

 

 

                                                     

Eng. Rildo Remígio Florêncio                                          Eng. Kleber Rocha Ferreira Santos 

Membro da CER                                                                Membro da CER 

                                                                                         

Eng. Emundo Joaquim de Andrade                              Eng. Nilson Oliveira de Almeida 

Membro 2º Suplente                                                        Membro 5º Suplente 
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